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ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

16-08-2018 18:00 - 21:50

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Ib Lyng (IL)
Vibeke Lund (VL)

Signe Justesen (SJ)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Axel Bistrup (AB)
Kim Nissen (KN)
Clubmanager Kristian R. Laumann (KRL)
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1. Underskrift af sidste referat
Referat fra mødet den 21-6-2018 blev underskrevet
2. Økonomistatus
HOJ fortalte, at økonomien hænger godt sammen og er lidt foran budgettet.
Udlejning af buggies er en success blandt medlemmer og gæster og dermed også for
økonomien.
Mht. nye medlemmer er status pr. 14-8-2018
18 aktive voksne
1 aktiv junior
2 aktive yngling
75 intro voksne
21 intro juniorer
7 genaktiverde passive
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3. Kongegolf status
Der har været afholdt et møde med formændene for de fire Kongegolf golfklubber, hvor man
dels evaluerede første halvår med Kongegolf og dels talte om en evt. udvidelse af samarbejdet
på andre områder.
Der afholdes et opfølgende møde i september med deltagelse af formændene,
næstformændene og klubcheferne fra de fire klubber.
Turneringsudvalget opfordres til at planlægge med en turnering for kongegolf klubberne i
2019.
4. Tal fra GiC
PF orienterede om, at gæsters vurdering af AGC generelt er positiv, men med bemærkninger
om, at det nogle steder er svært finde rundt på banen og at finde drikkevandshanerne. Der er
allerede taget skridt til forbedringer.
Medlemmernes svar efter 2. spørgerunde i Golfspilleren i Centrum er lidt bedre end 1. runde.
Der er dog bemærkninger om, at det kan være svært at få en startid.
5. Orientering om nyt indspil område
KRL orienterede om planerne om det nye indspilsområde. Et idéoplæg er visualiseret ved
billedredigering af et drone foto.
Planerne er at lave en puttegreen og en indspilsgreen.
KRL indhenter en eksakt pris fra Steen Mikael.
Der skal dog laves en behovsanalyse som skal sammenholdes med en prioriteringsliste over
andre nye tiltag inden udgiften til det nye indspilsområde medtages til beslutning på
generalforsamlingen.
6. Pejs i klubstuen
KRL har indhentet tilbud om pejseindsats til pejsen i klubhuset. Det blev vedtaget, at acceptere
tilbuddet fra Frederikssund Pejsecenter. Midler fra Miljøprisen indgår i finansieringen.

7. Opdatering fra udvalg
Baneudvalget
Hul 11 herre tee var planlagt til at skulle renoveres inden klubmesterskaberne, men den hårde
tørke gør, at det ikke er fornuftigt.
Greenkeeperne har i denne tørre sommer brugt det meste af tiden på greens, vandingsanlæg
og afspadsering i stedet for at klippe fairways
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Frivilligudvalget
AB opdaterer listen over frivillige, inden invitationen til frivilligeturneringen udsendes i starten
af september.
En gruppe af damerne har meldt sig til at male dameomklædningsrummet
Renovering af loftet over omklædningsrummene er nu færdig. Bestyrelsen takker de frivillige.

Informationsudvalget
Arbejdet med renovering af hjemmesiden er stadig i gang. Der er aftalt møde med Jacob
Schäffer, Annie Christensen og KN. Datoen er endu ikke fastlagt.
Der er aftalt møde i aktivitetsudvalget mellem Lone Jarl, PF og KN.
Introudvalget
Der har været færre til åbent hus i år, men til gengæld er tilmeldingprocenten større.
Aftengolf for begyndere mandag aften er en velbesøgt med min. 25 spillere pr. gang.
Tilsvarende er undervisningen i regler ude på par-3 banen en success.
Det påtænkes, at afslutte sæsonen med et evalueringsskema.
Turneringsudvalget
Der har pt. været en stigning på 4½% af det samlede antal deltagere i turneringerne i forhold
til sidste år.
I alt har 137 spillere deltaget i stableford mesterskabet. Heraf har 32 deltaget i 3 eller 4 af
turneringerne.
Turneringsudvalget opfordres til
• at overveje evt. at overrække præmier samlet for mesterskaberne ved en fest,
• at flytte Asserbopokalen tilbage til foråret
• at afvikle turneringer om eftermiddagen i stedet for om formiddagen.
8. Nyt fra sekreteriatet
Bødkergården:
• Steve Nonbo har gennemført ny elinstallation i dame og junior omklædning
• Arbejdet med isoleringen af loftet over dame/junior omklædningen er afsluttet.
• Bordene i gården er ved at blive malet, de sidste ordnes efter sommerferien
• Hegnet ved terrassen er blevet malet
• Bænken mangler at blive malet
• Der er opsat nye skilte over dørene til omklædning, restaurant, shop & service, 1 tee.
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Sponsor:
• Sponsor tavlen og er blevet opdateret med logoer
• Der er kommet ny sponsor på puttinggreen, Hundested Kro og Hotel
• Der afholdes 9 hullers sponsor match d. 22/8 kl. 14.30
• Salget af sponsoraftaler for 2019 i gang sættes i september
Shop og Service:
• Alle på nær Oliver har holdt sommerferie, og Oliver holder ferie nu i ugerne 32 og 33
• Der arbejdes på at annoncere et tilbud for spil på par 3 banen i efteråret, 100 kr. voksne og
50 kr. junior.
• Mulig investering i Ingenium GLFR. Systemet er en elektronisk baneguide med mulighed for
at vi selv kan opdatere i baneguiden, danne nye oversigtskort til teeklodser (hvis der ændres
på banen), 3D flyovers, special trykte baneguides, værktøjer til greenkeeperne. Dette tages op
til seminaret.
9. Eventuelt
Generalforsamling afholdes 24. marts 2019
HOJ orienterede om, at AGC kan få status af Almen forening med tilhørende fordele mth.
momsreduktion. Bestyrelsens oplæg, bl.a. med krav fra Skat for opnåelse af mulighederne for
yderligere momsreduktion, formidles så snart det er muligt.
KN spurgte om planerne for Oliver Wendt, når han er udlært i marts 2019. KRL er i dialog med
Oliver om dette.
10. Næste mødedatoer
Datoer for bestyrelsesmøde blev aftalt for resten af året til
Tirsdag 9. oktober 2018
Weekend 17. og 18. november 2018 (bestyrelsesseminar)

Peter Fredgaard
Formand

Signe Justesen
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Ib Lyng

Axel Bistrup

Kim Nissen

Vibeke Lund
Hon. Sekretær
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